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XX КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИНИН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН 

ЭТАПТАРЫ 

 

        20-30- жылдары совет мезгили кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүндө бурулуш мезгили 

болгон. Саясий партиялык кызматкерлер мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө чоң салым 

кошушкан. 
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EARLY STAGES OF  FORMATION OF THE  KYRGYZ STATE IN THE XX  CENTURY 

 

      In 20-30- years of the Soviet period was a turning point of the Kyrgyz people. Political party 

made a great contribution to the strengthening of the statehood. 

 

      Key words: the formation of the state of the twentieth century, the historical and political 

events, and the Russian authorities, and overthrow the constitution. 

 

 XX кылымдагы кыргыз мамлекетинин калыптанышы бир катар урунтуктуу, орчундуу 

тарыхый-саясий окуялар, кыргыз эли үчүн бурулуш кырдаалдар менен мүнөздөлөт. Ошол 

кездеги мекенибиздин абалы бир катар ири жагдайлар, чоң саясий окуялар менен 

коштолгон. Алар: 

 Кыргызстан курамында болгон мурдагы Орус империясындагы ири саясий окуялар – 

Февраль, Октябрь революциясы (орустар үчүн – төңкөрүшү), анын натыйжасында кыргыз 

элинин - Түркстан АССРинин курамында өтө чектелүү, номиналдуу болсо да автономиялуу 

мамлекеттүүлүккө жетиши; 

  Кыргыз элинин чыгаан инсандарынын, интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрүнүн 

Түркстан АССРинин курамында Тоолуу Кыргыз Автономиялуу Областын түзүүгө болгон 

далалаты, анын натыйжасы; 

  1924-ж. улуттук, мамлекеттик-аймактык жиктешүүнүн ишке ашырылышы, андагы 

кемчилдиктер, бир катар кыйынчылыктар, саясий-экономикалык маселелердин чечилишы. 

Ошол тарыхый-саясий актыдан кийинки кыргыз элинин чыныгы абалы; 

   РСФСРдин курамында жаңы Кара-Кыргыз – Кыргыз автономиялуу областынын 

түзүлүшү; 

  Кара-Кыргыз автономиялуу областынын мамлекеттик пайдубалынын түптөлүшү 

жана чыңдалышы, мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн күрөш, алардын натыйжалары; 

 кыргыз элинин автономиялуу мамлекеттүүлүгүн бекемдөө шартында, кыргыз чыгаан 

инсандарынын бийлик, келечек үчүн өз ара ички саясий күрөштөрү; 

 Кара-Кыргыз автономиялуу областынын Кыргыз АССРи болуп түзүлүшү, 

мамлекеттик бийлик органдарынын бекемделиши; 

  Кыргыз АССРинин мамлекеттик аппаратынын бекемделиши, негизги башкаруу 

системасынын калыптанышы;  

  Кыргыз АССРинин Конституциясынын кабыл алынышы; 

  20-30-жж. саясий аренада активдүү рол ойногон чыгаан кыргыз инсандарынын 

ишмердүүлүгү, алардын тагдыры; 
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  А. Сыдыков, Ж. Абдрахманов, А. Орозбеков, Б. Исакеев,      М. Салихов ж.б. сыяктуу  

кыргыз мамлекет башчылары менен борбордук жетекчилердин, Москванын карым-

катнаштары;  

  РСФСР курамындагы Кыргыз АССРинин СССР курамына кирген Кыргыз ССРи 

болуп кайра түзүлүшү; 

  Кыргыз ССРинин Конституциясынын кабыл алынышы; 

            20-30-жж. Кыргызстандагы коомдук-саясий абалды Россияда 1917-ж. болгон Февраль 

буржуазиялык демократиялык революциясына жана Октябрь социалисттик революциясына 

(азыркы орус тарыхнаамасында – Октябрь төңкөрүшү) түздөн-түз байланышы бар. Анткени 

Октябрь революциясынан  кийин мурдагы эбегейсиз зор империянын аймагында кыска 

мөөнөттө, 1917-ж. ноябрынан 1918-ж. июнь айларына чейинки мезгилде, Кеңеш өкмөтү 

орногон. 

         Кеңеш доорундагы кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүнүн баскан жолу абдан татаал 

болуп, жаңы заман, жаңы өкмөт орногондон 7 жылдан кийин гана улуттук мамлекет-

түүлүккө, 1924-ж . 14-октябрда РСФСРдин курамында Кыргыз АО, 1927-ж. Кыргыз АССРи, 

ал эми 1936-ж. союздук республика –Кыргыз ССРи болууга жетишти.1   

         1924-ж. 14-октябрда кыргыз эли областтык автономиялык түрдө Кеңеш доорунун 

алгчакы жылдарында өз улуттук мамлекеттүүлүгүнө жетишкен.  

             Ошол чоң саясий-тарыхый окуя кыргыз тарыхынын бурулуш мезгилинде, анын 

саясий аренасына бир катар чыгаан кыргыз инсандарын, партиялык, мамлекеттик 

ишмерлерин алып чыгып, алардын өз элине кызмат кылуусуна бир катар өбөлгөлөрдү 

түзгөн. Алар Кеңеш доорундагы кыргыз улуттук мамлекеттүүлүктүн пайдубалын коюшуп, 

аны андан ары бекемдөөгө, мамлекеттүүлүктүн улам жаңы формаларына умтулууга шарт 

түзгөн. 20-30-жж. кыргыз элинин чыгаандары келечек үчүн өз эмгектерин, керек болсо 

өмүрүн аяшкан эмес.  Алар ошол учурдагы өз элинин каймактары болуу менен улуттук 

мамлекеттүүлүк үчүн  күрөшүшкөн. Мындай чыгаан инсандардын катарына төмөнкүлөрдү 

кошууга болот. Алар: А. Сыдыков, А. Орозбеков, И. Арабаев, Ж. Абдрахманов, Т. Токбаев, 

Б. Исакеев, К. Тыныстанов, И. Айдарбеков, Э. Эсенаманов, Х. Джээнбаев, А. Аильчинов Т. 

Айтматов, Х. Шоруков, О. Алиев, Т. Жолдошев ж.б.   Ушулар алгачкы мамлекеттик 

аппараттын кызматкерлери болушуп, кыргыз мамлекетинин пайдубалын курушкан. 

 Архив материалдары көрсөткөндөй ККАО түзүлгөндөн көп өтпөй 1924-ж 21-

октябрында Кеңештердин ББАК атайын токтомуна ылайык кара Кыргыз автономиялуу 

областынын Революциялык комитети түзүлүп, анын Президиуму шайланган.2 Анын натый-

жасында ККАО бүткүл мамлекеттик бийлик жана аны башкаруу вазыйпасы толугу менен  

Революциялык комитеттин колуна топтолгон. Областтык Революциялык комитеттин 

төрагасы болуп И. Айдарбеков шайланган.3  

          Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы бир орчундуу кадамы катары ошол Кыргыз 

автономиялуу областынын кыргыз АССРи болуп кайра түзүлүшүн кароого болот. Тарыхый 

маалыматтарга таянсак КАО областтык аткаруу комитетинин Президиумунун, төрагасы А. 

Орозбеков,  ББАКнин Президиумуна 1925-ж. 6-декабрында атайын кайрылуу жасаган. Анда 

Кыргыз АО Кыргыз АССРи деп кайра түзүү өтүнүчү камтылган.  Бир аз убакыттан кийин 

1926-ж. 1-февралында ББАК Президиумунун чечимине ылайык, өкүм чыккан: 

         «Кыргыз автономиялуу областынын азыркы чегинин алкагында РСФСР курамындагы 

федеративдүү бөлүк катары Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасы 

түзүлсүн».4 Ошол эле чечимге ылайык Кыргыз АССРинин Конституциясын иштеп чыгуу 

үчүн атайын Комиссия уюштурулган. Ал эми Кыргыз АССРинин бийлик органдары, 

                                                 
1 Джунушалиев Дж., Какеев А.Ч., Плоских В.М. Исторические этапы кыргызской государственности. –

Бишкек, 2003. 
2 Малабаев Ж.М. Становление государственности... – б.20. 

3 У истоков кыргызской государственности. –Бишкек, 1996. –б.189.  
4 Образования Киргизской Автономной ССР: материалы и документы. –Фрунзе, 1927. –С. 263. 
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башкаруу системасы Конституция кабыл алынганга чейин ББАК Президиуму жана РСФСР 

ЭКК 21-мартта бекиткен «Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасынын 

мамлекеттик түзүлүшү жөнүндөгү жобого» ылайык жүргүзүлгөн.5  

      Атайын комиссия тарабынан түзүлгөн Кыргыз АССРинин Конституциясынын долбоору 

1926-ж. 16-октябрында ВКП (б) Кыргыз обкомунда каралып, негизинен жакталган. Андан 

кийин Конституция долбоорун 19-октябрда Кыргыз АССРинин БАК Президиуму талкуулап,  

колдоп чыккан. Долбоорду толуктап даярдап, Уюштуруу курултайына алып чыгуу Кыргыз 

АССРинин БАКнин Президиумуна тапшырылган. Тилекке каршы Уюштуруу курултайында 

Конституция долбоору талкууланбай калган.  

          Бул мамлекеттик түзүлүштүн кыргыз эли үчүн зор мааниси болгону талашсыз. 

Анткени автономиялык республика кыргыз элинин андан ары мамлекеттүүлүктүн өнүгүү 

жолуна мыкты өбөлгө түзгөн. 

        Бүткүл кыргыз Уюштуруу курултайы жаңы кыргыз мамлекетинин БАК 123 мүчөсүн 

жана 27 мүчөлүккө кандидаттарын шайлаган. Ал эми БАК өзүнүн  17 мүчөсү жана 6 

мүчөлүккө кандидаттары бар Президиум курамын шайлаган. Президиумдун төрагасы болуп 

Абдыкадыр Орозбеков  шайланган.  

         20-30-жылдардагы кыргыз коомчулугунун дагы бир чоң саясий, тарыхый окуясы 

кыргыз элинин тарыхында биринчи жолу Конституциянын кабыл алынышы болгон. Мурда, 

1927-ж. кабыл алынбай калган Конституциянын долбоору кайрадан 1929-ж. 25-30-апрелинде 

өткөн Кыргыз АССРинин Кеңештеринин II курултайында маанилүү маселе катары кайрадан 

каралып, талкуудан кийин кабыл алынган. Ошентип 1929-ж. 30-апрелинде биздин элдин 

биринчи Конституциясы расмий түрдө кабыл алынган.  

        Бүткүл кыргыз Уюштуруу курултайы жаңы кыргыз мамлекетинин БАК 123 мүчөсүн 

жана 27 мүчөлүккө кандидаттарын шайлаган. Ал эми БАК өзүнүн  17 мүчөсү жана 6 

мүчөлүккө кандидаттары бар Президиум курамын шайлаган. Президиумдун төрагасы болуп 

Абдыкадыр Орозбеков  шайланган.  

         20-30-жылдардагы кыргыз коомчулугунун дагы бир чоң саясий, тарыхый окуясы 

кыргыз элинин тарыхында биринчи жолу Конституциянын кабыл алынышы болгон. Мурда, 

1927-ж. кабыл алынбай калган Конституциянын долбоору кайрадан 1929-ж. 25-30-апрелинде 

өткөн Кыргыз АССРинин Кеңештеринин II курултайында маанилүү маселе катары кайрадан 

каралып, талкуудан кийин кабыл алынган. Ошентип 1929-ж. 30-апрелинде биздин элдин 

биринчи Конституциясы расмий түрдө кабыл алынган.  

Жаңы Конституциянын негизинде Кыргыз АССРинин мамлекеттик бийлиги жана 

башкаруу системасы Бүткүл кыргыз Кеңештеринин курултайына, БАК, анын Президиумуна, 

Кыргыз АССРинин Эл комиссарлар кеңешине таандык экендигин тастыктаган.  

        30-жылдардын дагы бир чоң саясий-тарыхый окуясы Кыргыз АССРинин Кыргыз ССРи 

болуп кайра түзүлүшү болуп калды.  1936-ж. 5-декабрында өтүп жаткан СССР 

Кеңештеринин кезексиз VIII курултайы ССРдин жаңы конституциясын кабыл алган. Ошол 

Конституцияга жана Кыргызстандын ички, тышкы абалы, географиялык, административдик-

аймактык чек арасы ж.б. эске алуу менен аталган СССР Кеңештеринин курултайы Кыргыз 

АССРинин Кыргыз ССРине кайра түзүү жөнүндө атайын чечим кабыл алган. Аталган 

максатты мыйзамдуу түрдө бекемдөө иретинде атайын 5 подкомиссиядан туруп 21 мүчөнү 

камтыган Конституциялык комиссия түзүлгөн. Жаңы конституциянын долбоору 1937-ж 12-

мартында БСК жарыяланып, талкууга алынып, 20-мартта өткөн кезексиз  V Бүткүл кыргыз 

Кеңештеринин курултайында Кыргыз ССРинин конституциясын кабыл алган. 

        Натыйжада биз караган мезгил, 20-30-жылдар кыргыз эли үчүн Кеңеш өкөмөтүнүн 

мезгилиндеги бурулуш доорлордон болгон. Ошол жылдары кыргыз эли өз мамлекеттүүлү-

гүнө жетишип, эбегейсиз чоң ийгиликтери менен катар тарыхый-саясий аренага бир катар 

өзүнүн чыгаан уулдарын чыгарган жана алар кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө жана 

                                                 
5 Там же; Систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и 

решений правительства РСФСР. –М., 1967. –Т.1. 
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бекемделишине зор салым кошушкан. Ошол эле мезгилде 30-жылдардын экинчи жарымын-

да элибиздин чыгаан уулдарынын дээрлик баардыгы жалган жалаа жабылып, эл 

душмандары аталып, ошол кездеги кызыл террордун, массалык репрессиялардын 

курмандыгы болуп кетишкени да кашкайган чындык. Ошентсе да ар түрдүү катаал 

шарттарга карабастан  XX кылымдагы кыргыз мамлекети калыптанып, өнүгүп отуруп, 

бүгүнкү күндөгү эгемендүү Кыргыз Республикасына айланды. Ата бабаларыбыз түптөгөн 

ыйык мекенди коргоо, сактоо жана өнүктүрүү ар бир атуулдун милдети. 
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